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UDENDØRS AREALER OG HAVEN 

Haveprojekter 

I uge 38 kommer anlægsgartnerne og udfører arbejdet med de nye stensætninger op langs vejen fra 

Rundforbivej. Det indebærer, at stensætningerne får nye sten magen til dem, der er brugt på VM-terrassen 

nederst ved udkørslen til Rundforbivej. Desuden bygges de højere, der fyldes mere jord i, træstubbene 

fjernes og belægningen bliver fiberdug og granitskærver. Senere kommer der nye beplantninger i bedene, 

når der er taget stilling til, hvilke planter, der skal købes. 

Hækkeklipning 

Der er ikke tilfredshed med den hækkeklipning, vi får leveret fra servicefirmaet, men bestyrelsen arbejder 

på sagen. 

Hegn 

De nye hegn langs hele grunden mangler efterhånden kun den del, der vender mod Hartmanns Plads. Der 

er ingen tidshorisont for, hvornår den sidste del af arbejdet går i gang. Bestyrelsen sætter sedler op og 

opfordrer igen til at deltage i arbejdet, så vi alle sparer tid og udgifter. 

Endnu en god havedag 

Lørdag den 8. september 2018 holdt vi igen en vellykket havedag med 16 fremmødte. Vi nåede en masse af 

de planlagte opgaver: Ukrudt fjernet langs alle hække og parkeringspladser, klargøring til ændringer af 

stensætningerne, hvor masser af planter blev gravet op. Kloakkerne blev alle tømt og affaldsrummene 

rengjort. Halvdelen af det ældste raftehegn blev også olieret og bøgehækkene studset.  

Efter en stærk indsats blev der hygget med spisning på vores lokale sushi-restaurant Ni Hau, hvor 

foreningen var vært for sushi, sticks og varme retter ad libitum. 

Belysning 

Lysprojektet, som blev vedtaget på sidste generalforsamling, er i fuld gang og 1. etape med nye 

vægmonterede udendørslamper med LED-pærer er afsluttet. Der er indkøbt nye stolper og 

stolpemonterede lamper med LED-pærer og de skiftes samtidig med ændringen af bedene. 

Bestyrelsen har selv stået for at støbe betonklodser til monteringen, som sker i forlængelse af ændringen af 

bedene. Der kommer elektriker i forløbet.  

Forberedelsen af ny og bedre belysning i kældrene og opgangene er også i gang. 

Parkering – igen, igen 

Det er kun tilladt at parkere inden for de hvide streger, hvilket alle bedes respektere og også sikre en aftale 

med egne gæster om. Der parkeres jævnligt langs gavle, under tørrestativ og på brandvej, hvilket udgør en 

risiko for alle beboere. Trailere må kun holde på området kortvarigt ifm. flytninger/renoveringer og skal 

aftales med bestyrelsen.  



NYHEDSBREV september 2018 
 FRA BESTYRELSEN I ABF VED KÆRET 

FORSKELLIGT 

Salgsprocedure 

Der er udarbejdet en detaljeret salgsprocedure, der sammen med alle øvrige officielle dokumenter  

(vedtægter, regnskaber, budgetter, referater, husorden og energimærke) er tilgængelig for alle på 

Fair Advokaters hjemmeside (https://fairadvokater.dk/virumtorv/   Ejendomsadministration  A/B 

Ved Kæret). 

Nye andelshavere/lejere 

Velkommen til ny andelshaver Jannick i nr. 205, 1. th. 

Ønsker du Nyhedsbrevet pr. mail? 

Hvis du er interesseret i at få nyhedsbrevene fra bestyrelsen pr. mail fremover, så kan du sende en 

besked/mail til gittelaerkesen@hotmail.com  

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen holder møder hver måned og det næste møde holdes mandag den 1. oktober 2018 

Hilsen Bestyrelsen/suppleanterne 

Kim, Søren, Bo, Peter, Gitte, Tobias og Jess 
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